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‘Tesla de Pernambuco’, Voltz recebe R$ 100 mi 
O Estado de S. Paulo 

A startup pernambucana de motos elétricas Voltz anunciou que recebeu um 

aporte de R$ 100 milhões em rodada liderada pela Creditas e pelo Grupo Ultra, 

controladora dos postos Ipiranga, por meio do seu braço de investimentos, o UVC. 

“Esse é um investimento estratégico. A venda de motos no Brasil depende de crédito, 

e a Creditas aparece bem-posicionada para isso. Já o Grupo Ultra nos vê como uma 

janela para o futuro de seus negócios”, disse Renato Villar, fundador da empresa. 

Embora rejeite o rótulo de “Tesla de Pernambuco”, a startup se inspira bastante na 

montadora de Elon Musk. A empresa faz as vendas exclusivamente por canais digitais e 

oferece uma rede de serviços por seus aplicativos. Entre eles estão o monitoramento 

da moto, mapeamento de outros usuários de motos Voltz e troca de bateria em caso 

de pane seca. A ideia é que esses recursos possam evitar que o motociclista fique sem 

combustível, já que redes de abastecimento de elétricos são escassas no País. 

A aproximação com o Grupo Ultra visa a uma eventual parceria para 

transformar os postos da rede Ipiranga em pontos de abastecimento elétrico para as 

motos. A curto prazo, a rede servirá como showroom dos equipamentos da Voltz. 

Atualmente, a empresa conta com duas ‘lojas-conceito’ em Recife e em São Paulo e 

outros 33 showrooms de franqueados espalhados pelo País. Com o aporte, a Voltz 

espera implementar outros 40 showrooms e trabalhar a possibilidade de lojas 

próprias. 

Expansão parece ser o principal tema ligado ao cheque. Isso envolve também 

levar parte da produção das motos para Manaus. Atualmente, elas são produzidas 

integralmente na China, o que mostrou algumas desvantagens durante a pandemia. 

“Tivemos interrupções na produção no último ano e queremos trazer parte dela para o 
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Brasil para evitar a dependência”, explicou Villar. A mudança poderia gerar até 500 

empregos diretos por aqui, disse. 

A chegada ao País de parte da linha de produção poderia amenizar um 

problema que atormentou Elon Musk na Tesla: a capacidade de zerar a fila de pedidos. 

Atualmente, a Voltz tem fila de espera de 2,1 mil veículos, metade das encomendas 

feitas desde 2019. O projeto de produção nacional ampliaria a capacidade para 15 mil 

veículos por mês, um salto e tanto para empresa. Uma comparação com motos 

movidas à combustão na categoria “scooter”, principal foco da Voltz, dá uma ideia de 

como a empresa pode brigar. Em abril, foram emplacadas 8.533 motos do tipo scooter, 

equivalente a 9% do mercado. A startup quer entregar por mês quase o dobro de 

unidades após instalação da base em Manaus. 

 

Ford: Operação ficou inviável mesmo com subsídios 
Broadcast 

A Ford não conseguiu desenvolver um negócio de produção viável no Brasil, 

apesar da prática de buscar subsídios fiscais, que totalizaram mais do que qualquer um 

de seus rivais na última década. Desde 2011, a Ford arrecadou cerca de R$ 14 bilhões 

em subsídios fiscais, ou um terço de todos os incentivos automotivos federais 

distribuídos naquele período, de acordo com cálculos da Reuters com base em 

números oficiais. A Ford não quis comentar sobre os benefícios fiscais recebidos. 

Em 2013, porém, as perspectivas dos negócios começaram a mudar, à medida 

que os preços das commodities despencaram e arrastaram o real com ela, levando o 

Brasil a uma recessão profunda, agravada por escândalos de corrupção. Na época, o 

Brasil era o quarto maior mercado automotivo do mundo. Agora, está em sétimo lugar. 

No fim de 2019, a Ford estava considerando a principal mudança estratégica 

para fabricar SUVS no Brasil e tinha três modelos planejados, segundo três fontes 

familiarizadas com a operação. Porém, muitos de seus concorrentes já estavam há dois 

anos renovando suas linhas para produzirem esses veículos localmente. “A verdade é 

que a Ford não conseguiu modernizar sua linha de produtos na mesma velocidade que 

seus rivais”, disse Ricardo Bacellar, chefe automotivo da consultoria KPMG no Brasil. 
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Exportações para a China crescem 36% até abril 
O Estado de S. Paulo 

O aumento dos preços internacionais da soja e do minério de ferro, combinado 

com uma retomada da economia mundial, fez as exportações brasileiras para a China 

dispararem e atingirem o maior nível da história para os meses de janeiro a abril. Nos 

primeiros quatro meses do ano, o País exportou US$ 27,63 bilhões para os chineses, o 

maior valor na série histórica para o mesmo período. O número representa um 

aumento de 36% em relação ao mesmo período de 2020. Com o crescimento, o Brasil 

aprofunda mais sua dependência do mercado chinês. O país asiático é o destino de 

34% dos produtos brasileiros, e mais que o triplo das vendas para os EUA (10%), o 

segundo maior importador. No ano de 2001, que marcou a entrada da China na OMC, 

24% das exportações brasileiras tinham como destino os EUA e apenas 2%, a China. 

O crescimento do primeiro quadrimestre foi puxado pelas exportações de 

minério de ferro, cujo preço da tonelada nos mercados internacionais passou de US$ 

80 para mais de US$ 200 em um ano. Com isso, as vendas do produto para a China 

tiveram uma alta de 96%, somando mais de US$ 7,6 bilhões de janeiro a abril. As 

exportações de soja e petróleo para a China subiram, mas em um nível menor (22% e 

27%). Juntos, os três produtos correspondem a 81% de tudo que o País exporta para a 

China. “O Brasil tem produtos competitivos e uma taxa de câmbio favorável. Os 

exportadores ganham mercado onde é possível. Assim, a China vai continuar sendo o 

principal destino”, diz Mário Cordeiro, economista-chefe da (Funcex). 

A maior demanda por commodities com preços elevados já faz especialistas 

preverem um ano excepcional para o setor externo. A AEB estima um superávit 

comercial recorde de US$ 79,8 bilhões de dólares para 2021, superando o nível em 

2017 (US$ 67 bilhões).  

O crescimento da China como compradora de produtos brasileiros também tem 

elevado a participação das commodities nas exportações brasileiras, e a uma redução 

dos produtos manufaturados. De acordo a AEB, todos os dez principais produtos 

exportados pelo Brasil são commodities agrícolas e minerais, e a China é a maior 
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compradora de seis desses produtos (soja, minério de ferro, petróleo bruto, carne 

bovina, carne de aves e celulose). Castro lembra que 75% das exportações brasileiras 

são commodities, enquanto 85% das importações são de produtos da indústria de 

transformação. Para Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior (2007-2011) e 

sócio-fundador da BMJ Consultores Associados, o aquecimento das exportações no 

Brasil tem relação com os preços em alta, e não necessariamente com um maior 

volume. “Havia uma demanda reprimida e a economia chinesa teve uma rápida 

recuperação. Além disso, problemas com a oferta do minério de ferro fizeram os 

preços subirem”, diz Barral. 

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a China, principal parceiro 

comercial do Brasil, entrou na agenda ambiental positiva e isso terá reflexos no 

agronegócio brasileiro. “O assunto (meio ambiente) não era um tema do nosso 

cotidiano”. “Mas fiquei muito bem impressionada com o discurso do novo ministro da 

Agricultura da China”, comentou. A ministra participou do “Diálogo Brasil-China sobre 

Agricultura Sustentável”, promovido pelo Conselho Empresarial Brasil-China. O 

ministro da Agricultura da China, Tang Renjian, afirmou que o governo chinês acredita 

no enorme potencial para explorar a agricultura sustentável. “Queremos injetar um 

ímpeto no Brasil para alcançar a agricultura sustentável, disse o ministro. Segundo 

Tereza Cristina, ficou claro que o ministro chinês quer conhecer o que está sendo feito 

no agronegócio brasileiro em termos de sustentabilidade e “como funciona a 

agricultura sustentável praticada aqui”. “Eles (os chineses) têm muito a mitigar, e nós 

temos muito a oferecer.” Ela lembrou que a China tem a responsabilidade de tirar da 

pobreza parte da sua população e há uma grande população, no continente asiático, 

“comprando mais e melhorando a alimentação, e o Brasil está pronto (para atender) 

isso”. “Temos no Brasil mais de 90 milhões de hectares de pastos degradados, e pode 

ser incorporada à agricultura sem mexer com nada”, disse, referindo-se ao fato de não 

ser necessário desmatar para expandir a agricultura no País.  

Independente da China exigir mais sustentabilidade na produção agropecuária 

brasileira, ressalvou, “isso é uma coisa que todo mundo exige”. “Mas temos que 

mostrar que vamos trabalhar cada vez mais juntos. Aliás, esse compromisso é muito 

alinhado com o que o Ministério da Agricultura já faz; estou muito empolgada, por 

exemplo, com o CAR dinamizado.” Ela se referiu à ferramenta para agilizar as análises 

(24/05/2021)
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ser necessário desmatar para expandir a agricultura no País.  

Independente da China exigir mais sustentabilidade na produção agropecuária 

brasileira, ressalvou, “isso é uma coisa que todo mundo exige”. “Mas temos que 

mostrar que vamos trabalhar cada vez mais juntos. Aliás, esse compromisso é muito 

alinhado com o que o Ministério da Agricultura já faz; estou muito empolgada, por 

exemplo, com o CAR dinamizado.” Ela se referiu à ferramenta para agilizar as análises 
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e validações de mais de 6 milhões de Cadastros Ambientais Rurais (CAR) e, como passo 

seguinte, garantir que os produtores rurais com pendências ambientais possam aderir 

aos Programas de Regularização Ambiental (PRA). 

Em relação ao Plano Safra 2021/22, em discussão no governo federal para a 

safra, que se inicia oficialmente em 1.º de julho, Tereza Cristina disse que quer um 

“Plano Safra mais verde para todos”, ou seja, com forte viés agroambiental. “Estamos 

com algumas propostas que não posso dizer agora porque estamos aguardando para 

bater o martelo, mas vão no sentido de programas de manejo mais sustentáveis.” Para 

a pecuária, ela lembrou que o Plano de Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC), que 

tem linhas de crédito subsidiadas contempladas no Plano Safra, já atende o segmento 

em busca da sustentabilidade. Por isso a discussão atual é a busca de “modelos de 

pecuária mais sustentáveis”. “Temos conversado muito com produtores e com a 

Embrapa, para que os modelos pecuários sustentáveis possam ser mais massificados.” 

Em relação à reivindicação por mais recursos, para equalização de juros no próximo 

Plano Safra – que depende de aprovação do Ministério da Economia–, Tereza Cristina 

se disse otimista.  

 

A indústria cresceu em novas regiões 
O Estado de S. Paulo 

A desconcentração da produção industrial nacional, intensa nos últimos anos, 

levou ao surgimento de novos centros e ao desenvolvimento menos desigual entre as 

diversas regiões do País. Estudo publicado pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) compara o valor da produção de todos os segmentos da indústria (extrativa, de 

transformação, da construção e de serviços) nos biênios 2007-2008 e 2017-2018 e 

constata um importante movimento de migração da indústria dos Estados do Sudeste 

sobretudo para as Regiões Sul e Nordeste. 

O movimento é notável na indústria de transformação, principal segmento 

industrial do País. Em dez anos, houve forte redução da participação do Sudeste na 

produção da indústria de transformação e aumento da das demais regiões. Só o Estado 

de São Paulo, principal produtor nacional, perdeu 5,5 pontos porcentuais na produção 

total desse segmento da indústria. O Estado do Rio de Janeiro perdeu 1,1 ponto. 
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A perda de toda a Região Sudeste foi de 7,5 pontos. A fatia que o Sudeste 

perdeu foi conquistada principalmente pelas Regiões Sul, com aumento de 3,2 pontos, 

e Nordeste, aumento de 2,8 pontos. A desconcentração é “um movimento positivo”, 

diz o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, pois significa o desenvolvimento de 

outras regiões. “A indústria usualmente paga os melhores salários e fermenta 

indústrias menores dentro da mesma cadeia produtiva e alavanca os outros setores, 

como o de serviços.” 

A despeito da redução apreciável de sua fatia no total nacional, São Paulo 

continua a liderar, com grande distância para o segundo colocado, a produção nacional 

da indústria de transformação. O Estado ainda é responsável pelo equivalente a 

38,14% de toda a produção nacional, quase 30 pontos mais do que a fatia do segundo 

colocado, Minas Gerais, responsável por 10,10%. Entre as mudanças ocorridas no 

mapa da indústria brasileira está a emergência de Santa Catarina como o maior Estado 

produtor de vestuários e acessórios (26,8% do total nacional), superando o líder 

anterior, São Paulo (com 22,6%). Mas São Paulo ganhou, e muita, relevância na 

indústria extrativa, pois sua participação passou de 1,1% para 7,9% do total nacional. E 

continua sendo o principal produtor de veículos automotores (52% do total). 

 

Mercado aposta em semana de alta para o Ibovespa 
Broadcast 

O mercado financeiro manteve inalterada a perspectiva de alta para o Ibovespa 

na semana que vem, conforme indica o Termômetro Broadcast Bolsa. Assim como no 

levantamento anterior, 69,23% dos participantes manifestaram expectativa de avanço 

para o índice no próximo período, de 24 a 28 de maio. Nesta semana, o ganho foi de 

0,58%. 

A diferença entre uma semana e outra ficou entre os que esperam queda ou 

estabilidade para o índice. Na pesquisa anterior, os que apostavam em recuo 

representavam 7,59% do total, porcentual elevado agora para 15,38%. A fatia dos que 

esperam estabilidade ficou em 15,38% nesta semana, ante 23,05% na anterior. O 

Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, 

analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. 

(24/05/2021)
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Para os próximos dias, a agenda é mais movimentada no ambiente doméstico, 

com divulgação de indicadores econômicos relevantes, com potencial para influenciar 

as expectativas quanto ao ritmo da economia e a política monetária do Banco Central. 

Na terça-feira, será divulgado IPCA-15 de maio e, na sexta-feira, o IGP-M do mês. Saem 

ainda dados fiscais e de emprego. No exterior, as discussões devem continuar 

concentradas no ritmo da inflação nos países desenvolvidos e na possibilidade de os 

bancos centrais terem de reduzir estímulos dados, inclusive, com aumento de juros 

antes do que o previsto. 

Nesse ambiente, a semana será marcada por discursos de diversos dirigentes 

do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que podem sinalizar os 

próximos passos da autoridade monetária. Ainda nos EUA, destaque para a segunda 

leitura do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, a ser conhecida na 

quinta-feira. 

 

Marfrig gasta R$ 3,2 bilhões e compra 24% das ações da BRF 
O Estado de S. Paulo 

A Marfrig adquiriu na Bolsa de Valores 24,23% de participação da BRF, em um 

movimento que está sendo interpretado como uma tentativa de fusão da companhia 

de proteína animal de Marcos Molina com sua concorrente. O negócio foi confirmado 

pela BRF. 

Estiveram na ponta vendedora a Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil, 

que tem uma fatia de 9,16% da dona da Sadia, e a Kapitalo Investimentos, dona de 5%, 

além de outros acionistas. A operação foi feita por meio de leilão em Bolsa e teria 

movimentado US$ 600 milhões (cerca de R$ 3,2 bilhões), com recursos diretos do caixa 

que a companhia tinha disponível no trimestre. Por enquanto, as empresas devem 

continuar suas atuações independentes, com a compra tendo sido apenas uma 

oportunidade para a Marfrig aumentar a sua participação. Rumores sobre uma 

possível fusão entre as duas empresas de alimentos vêm movimentando o mercado.  A 

compra das ações na Bolsa deve ser apenas o primeiro passo da ofensiva da Marfrig 

sobre a BRF. Esse movimento, de acordo com fontes de mercado, deve ser consolidado 

no longo prazo, com o BTG Pactual e o Jpmorgan como mediadores financeiros. 

(24/05/2021)



    
8 

 

O segundo passo da estratégia seria aguardar a próxima Assembleia-geral de 

Acionistas (AGE) da BRF, em abril de 2022, para tentar destituir o conselho de 

administração, indicando nomes mais alinhados com a Marfrig. Esse seria o momento 

para engatar uma fusão mais abrangente. Por isso, ao comprar os papéis em Bolsa, a 

estratégia da empresa de Molina foi mirar os fundos de pensão da Petrobrás (Petros) e 

do Banco do Brasil (Previ), que foram contra a proposta de combinação feita em 2019 

pela empresa. 

Na época, as duas companhias ensaiaram uma união, mas, 40 dias após o 

anúncio do acordo, voltaram atrás por não terem conseguido chegar a um consenso 

sobre temas de governança corporativa, conforme comunicado divulgado na ocasião. 

Com uma participação de 10% na BRF tornaria possível propor mudanças no comando 

da empresa, mas, para que isso resulte em fusão, ainda haverá um caminho. Ela 

lembra que um movimento parecido foi conduzido pela CSN, que adquiriu há dez anos 

20% da Usiminas. “A diferença é que a Usiminas tinha no controle um bloco de 

acionistas, e a BRF tem o controle pulverizado, eventualmente dificultando os planos”, 

acrescenta. Entre os sócios da dona das marcas Sadia e Perdigão, está a Península, da 

família de Abilio Diniz. 

A Marfrig, que se fortaleceu nos últimos anos, ganha relevância no varejo 

brasileiro como sócia minoritária da BRF. A companhia, que tem hoje a maior parte das 

receitas em dólar, mostrou um forte balanço no primeiro trimestre, com lucro de R$ 

279 milhões, revertendo prejuízo no mesmo período do ano passado. A empresa 

chegou a ser dona da Seara, mas, por dificuldades financeiras à época, repassou a 

marca à JBS. Os negócios são vistos como complementares, uma vez que a Marfrig é 

mais forte em bovinos, enquanto a BRF tem atuação forte nos segmentos de suínos e 

de aves.  

 

Fintechs gastam 71% a mais em publicidade 
Broadcast 

No novo mundo digital em que bancos tradicionais, fintechs, varejo e até 

mesmo empresas de energia e telefonia têm competido para virar a carteira digital do 

consumidor, a área da comunicação também ganhou seu vale-tudo. Para construir 

(24/05/2021)
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marcas e se diferenciar da concorrência, vale patrocínio em reality show, contratos 

com influenciadores digitais, competição por celebridades nas redes sociais, produtos 

personalizados e posts em stories. 

O resultado de tantas iniciativas é percebido em números: apenas as fintechs 

aumentaram em 71% os gastos em publicidade no ano passado, segundo pesquisa da 

Kantar Ibope Media. No primeiro trimestre deste ano, também passaram a ter 202% a 

mais de inserções além da web, na comparação com o mesmo período de 2020. 

Com isso, o setor financeiro reforçou seu papel como terceiro maior anunciante 

do País, com 10,4% de participação nos investimentos totais na área, atrás apenas de 

comércio e serviços. Em 2019, a participação foi de 9,3%. O mercado como um todo 

movimentou R$ 49 bilhões no ano passado, ante os R$ 54,3 bilhões de 2019. O recuo 

aconteceu a partir de abril, junto com o início da pandemia. 

De forma geral, todos prometem colocar o consumidor no centro da tomada de 

decisão, mas não é tão simples assim. Entre outros desafios, num quadro de 

empobrecimento da população por conta da pandemia, a maior parte dos 

consumidores não quer saber quem está por trás de sua carteira digital, mas qual 

marca oferece mais vantagens. Os desbancarizados estão entre os principais públicos 

das fintechs. Para especialistas, empresas de comércio eletrônico podem ter alguma 

vantagem nesse cenário. “O Brasil ‘real’ não guarda dinheiro, mas compra”, afirma 

Michel Alcoforado, sócio-fundador da empresa de pesquisas Consumoteca. “É fácil 

para o cliente estabelecer uma relação de confiança com o varejista do qual ele 

consome (ou vende) e, talvez, seja um serviço mais claro de acessar.” 

Por isso, parte do esforço das fintechs tem sido direcionado para rostos – 

celebridades, influenciadores digitais e criadores de conteúdo, que possam 

representar e aproximar o público das marcas. O Pan, por exemplo, apostou no 

empoderamento feminino, na inclusão social e no questionamento a padrões 

estabelecidos ao colocar a cantora Jojo Toddynho – de terninho, mas com top curto 

por baixo – como embaixadora da conta digital do banco, o “0800, na faixa”. 

Paula Gertrudes, diretora executiva da Cara de Conteúdo, diz que o desafio das 

empresas demanda planejamento estratégico para pensar tanto na construção de 

marca quanto no resultado. “Antes, os ‘bancões’ queriam pessoas para transmitir 
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credibilidade, segurança e sucesso, e isso ainda acontece em algumas peças 

institucionais”, diz ela. “Agora, a prioridade é ter uma personalidade que ofereça 

comunicação acessível, pois é um desafio ‘traduzir’ o mundo das fintechs.” Beta 

Whately, sócia da Agência Fizz, afirma que os influenciadores digitais ganharam espaço 

para representar fintechs porque contam com engajamento e sentimento 

inspiracional.  

 

Para especialista, consumidor vai buscar ‘melhor oferta’ no 

mundo digital 
Broadcast 

Michel Alcoforado, sócio-fundador da empresa de pesquisas Consumoteca, 

afirma que o resultado dessa disputa pelo consumidor não terá necessariamente um 

único vencedor. Antes, diz ele, havia a busca pela chamada principalidade, ou seja, 

bancos e fintechs queriam ser o veículo financeiro mais importante para o cliente. 

Porém, a tendência é de maior pulverização no uso dos serviços. “A facilidade faz com 

que as pessoas estejam em vários lugares para acessar quem tem a melhor oferta em 

cada serviço ou produto.” 

“Nosso posicionamento é de transparência e para fornecer um atendimento 

humanizado aos nossos clientes tenham em mente que estaremos para qualquer 

situação, seja uma dúvida, um elogio ou uma reclamação”, diz Cristina Junqueira, 

cofundadora do Nubank. 

Já o C6 Bank quer ser uma marca de estilo de vida “moderna e descolada”, 

segundo a chefe da área de marketing, Alexandra Paim. “O nome C6 Bank foi inspirado 

no número atômico do carbono, uma substância versátil e que é essencial para a vida”, 

diz ela. “Queremos estar na vida das pessoas assim, de forma natural.” Para Leandro 

Claro, sócio do BTG Pactual e chefe de marketing do varejo digital, o maior índice de 

sucesso é estar presente na vida do cliente, “antecipando necessidades e trazendo a 

resposta antes mesmo que ele faça a pergunta”. 

O esforço para divulgar marca e serviços tem se repetido nas redes sociais. 

Embora uma piada corrente seja a de que “o estagiário” é quem cuida dos perfis 

(24/05/2021)
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corporativos, há muito trabalho por trás deles. No Nubank há 30 profissionais 

dedicados a essas interações. “A estratégia envolve comunicar com o que a audiência 

fala”, diz Cristina. 

E os bancos tradicionais não estão dormindo enquanto a concorrência avança. 

Há anos, interagem em redes sociais, fazem ações em reality shows, distribuem 

brindes e veiculam campanhas de cunho emocional. “Não é só porque é mais velho 

que é antiquado”, diz o professor e coordenador do MBA em Tendências e Estudos do 

Futuro da ESPM, Fábio Borges. 

Com maior verba para publicidade, os bancos podem ser mais arrojados. 

Segundo Borges, se não tomam essa atitude, é porque não querem. “Às vezes, apenas 

querem ir por outro caminho.” Isso não impede provocações, como a campanha na 

qual o Nubank vendia ursinhos, dizendo que era o único “TED” cobrado na fintech. 

 

Setor de Stratups dobra a cada ano 
Broadcast 

Nos últimos 10 anos, o número de startups no País cresceu numa média de 

100% ao ano e alcançou a marca de 13,5 mil empresas, segundo associação do setor. 

Em 2020, foram injetados R$ 19,7 bilhões em investimentos. O movimento de 

aquisições de startups por grandes empresas só tem sido possível pelo 

amadurecimento do chamado “ecossistema” de inovação. De 2011 para cá, o número 

de startups cresceu numa média de 100% ao ano e alcançou a marca de 13,5 mil 

empresas, segundo a Associação Brasileira de Startups (Abstartups). Esse avanço 

ocorreu, sobretudo, por causa da enorme liquidez e redução das taxas de juros no 

mundo. 

No ano passado, o setor recebeu R$ 19,7 bilhões em investimentos, segundo 

dados da Abstartups. Com a queda da Selic, os investidores tiveram de buscar novas 

formas para remunerar o capital, e os fundos de venture capital – que apostam em 

startups – se tornaram opção. “De janeiro a abril, já temos investimentos da ordem de 

70% do que foi destinado ao setor no ano passado (cerca de US$ 2,3 bilhões)”, diz o 

presidente da associação, Felipe Matos. 

(24/05/2021)
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Segundo ele, a pandemia trouxe uma nova realidade para a sociedade e criou 

oportunidades. A tecnologia ganhou grande presença com as necessidades das 

empresas para atender a população, o que impulsionou fusões e aquisições e 

aberturas de capital. “Temos hoje um ecossistema que floresceu com mais 

investimentos. Não é um sucesso do dia para a noite”, diz Daniel Chalfon, sócio da 

gestora de venture capital Astella Investimentos. 

 

COM AQUISIÇÕES. TOTVS QUER ABRIR NOVOS MERCADOS 
Broadcast 

Com duas aquisições feitas neste ano, a companhia de software Totvs 

protagonizou um dos maiores negócios no mundo das startups. A empresa comprou a 

RD Station – plataforma de marketing digital criada em 2011 – por quase R$ 2 bilhões. 

“Ao longo da nossa história, fizemos mais de 45 aquisições, mas de startup foram as 

primeiras”, diz o presidente da empresa, Dennis Herszkowicz. Para ele, essa era a 

oportunidade de avançar na cadeia de valores, ir além dos softwares de gestão e abrir 

mercados. A outra startup adquirida foi a Tail Target, de big data (análise de dados). O 

presidente da Totvs conta que tem avaliado centenas de empresas que possam se 

enquadrar nos objetivos do grupo, como reforçar a atividade principal de gestão e 

melhorar a presença em alguns setores da economia (agronegócios, indústria e 

serviços logísticos). “Não adianta saber o que tem de ser feito e só executar em dois a 

três anos. Fazer essas aquisições significa um atalho para as oportunidades”, diz o 

executivo. 

 

LOCAWEB ANALISOU 1,9 MIL STARTUPS E COMPROU 10 
Broadcast 

Desde fevereiro de 2020, a companhia de tecnologia Locaweb já fez dez 

aquisições de startups. Para isso, analisou mais de 1.900 empresas com soluções 

variadas, diz o presidente do grupo, Fernando Cirne. Segundo ele, o objetivo é 

“enriquecer o ecossistema de e-commerce, entrar em novos mercados e fazer a 

consolidação do segmento”. 

(24/05/2021)
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Mas, depois de avaliar tantos negócios, ele afirma que comprar uma empresa 

não é trivial. “Há muita startup boa, mas também há muitas sem gabarito”, diz. Além 

disso, as compras seguem critérios: as startups precisam ter um produto maduro, 

receitas e os fundadores têm de continuar na empresa. “Não queremos só empilhar 

receitas. Compramos startups que se encaixam no nosso ecossistema e que podem ser 

aceleradas no grupo.” Cirne destaca que a companhia tem procurado conciliar 

trabalhos internos com aquisições. “Se é algo que o mercado ainda não tem, há tempo 

para podermos desenvolver. Mas se já existe, vamos comprar e incorporar.” 



MERCADOS E ÍNDICES SELECIONADOS  
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DADOS DEMOGRÁFICOS 
 INDICADOR/REGIÃO CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Área Km2 148.894 - 8.510.295   
População 9.187.103 57.374.243 211.755.692   
Dens demográfica hab/km2 56,76   22,43   
Fonte: IBGE 

INDICADORES SOCIAS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ  NORDESTE BRASIL    PERÍODO 

Índice de GINI: 0,6193 0,6277 0,6086   
Renda domiciliar per capita R$ 942 - 2.398,00   
Expectativa da Vida 74,1  -   76,7 2017 
IDH 0,68 - 0,765 2010 
Fonte: IBGE 

DADOS ECONÔMICOS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ  NORDESTE      BRASIL        PERÍODO 

PIB        R$ 156,1 BI -     R$ 6,90 TRI      2020 
Saldo da Balança Comercial (Em Mi US$)   -318,8 (12º) -           7.907,8        Jan-Mar/2021 
Estoque do Volume de Crédito  87,76 BI       4,05 TRI         Fev/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 2,59       2,05        03/2021  
Fonte: Banco Central, ME e IBGE 
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO               CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 83.592      417.451 3.269.417 Jan-Fev2021 
Demissões 63.381      350.016 2.609.637 Jan-Fev/2021 
Saldo de Empregos Gerados 20.211       67.435 659.780 Jan-Fev/2021 
          
Desocupação (%) 14,4         17,2 13,9 4 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 42,8         41,6 48,9 4 TRI 2020 
          
População em Idade de Trabalhar            7.620 (100%)     46.767 (100%)  176.362(100%)  4 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.808 (50%)    23.484 (50%) 100.104 (57%) 4 TRI 2020 
       Ocupada (mil)             3.260      19.455     86.179 4 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                548        4.029     13.925 4 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)      3.812 (50%)    23.283 (50%) 76.258 (43%) 4 TRI 2020 

Fonte: IBGE e ME 

Total de Empresas Ativas  
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ             NORDESTE    BRASIL PERÍODO 

Empresas Ativas 600.790 3.462.249 19.907.733 2020 
Fonte: ME 

                  Abertura/Fechamento de Empresas – Ceará - Jan-Dez 2020 

Especificação 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Jan Até Jan 

Abertura 69.981 84.948 89.084 11.239 11.239 
Fechamento 71.796 31.501 27.463 3.314 3.314 
Saldo -1.815 53.447 61.621 7.925 7.925 
Fonte: JUCEC 

                   Protocolos e Resoluções Aprovados pelo CEDIN 2020 

Especificação Quantidade Investimentos Privados Projetados (R$) Emprego Direto 
Projetados 

Protocolos  39 881.278.406,90 7.296 
Resoluções 19 165.696.341,37 1.965 

                   Fonte: ADECE 

   PECEM – Total de Movimentação de Cargas (Toneladas) 

Período 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Mar Até Mar 

  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.870.488 4.964.356 
                   Fonte: CIPP 


